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Sanayi üretimi, Aralık'ta hız kesmiş olsa, 4. çeyrek genelinde güçlü artış kaydetti...
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Ekonomik aktivite 4. çeyrekte de güçlü toparlandı. 2. çeyrekte salgın etkisiyle %16,6 daralan sanayi üretimi
(arındırılmamış), 3. çeyrekte %8,5 arttıktan sonra, 4. çeyrekte de %10,2 artış kaydetti. 2. çeyrekte ekonomi
%9,9 daraldıktan sonra, 3. çeyrekte %6,7 büyümüştü. Son çeyrekte stoklarda önemli bir değişim olmazsa,
büyümenin %7,5-%8 aralığında gerçekleşebileceğini ve 2020 yılı büyümesinin de %2,5 seviyelerinde
gerçekleşebileceğini değerlendiriyoruz. Nitekim; TCMB Başkanı Naci Ağbal da son çeyrek büyümesinin %7-%8
aralığında gerçekleşebileceğini, yıllık büyümenin de %2,5 olabileceğini açıklamıştı.

Sanayi Üretimi (arındırılmamış) vs Büyüme (yıllık % değişim)

Sanayi üretimi, kapatma önlemleriyle hafif ivme kaybetse de, yılı güçlü tamamladı. Sanayi üretimi,
Kasım’da yıllık bazda (takvim etkisinden arındırılmış) %11 arttıktan sonra, Aralık’ta %9 arttı (beklenti: %8,3);
gerilemede yüksek baz etkisi de rol oynadı. Aylık bazda artış (mevsimsellikten arındırılmış) %1,3 ile olumu
seyrini korudu (beklenti: %0,9). Aralık’ta imalat sanayi PMI endeksi 51,4’ten 50,8’e gerilemişti. Öncü
göstergeler, Ocak’ta da üretimin, bir miktar ivme kaybetmekle beraber, güçlü olduğuna işaret ediyor.

Sanayi üretimi (m.a.), Aralık’ta aylık bazda %1,3 ile ılımlı artış eğilimini korudu.
• Ana sanayi grupları bazında; artışa en önemli katkı %1,9 artan ve aylık artışa 0,8 puan katkı yapan ara malı

kaleminden geldi. Sermaye malı üretimi de %1,9 artarak toplam artışa 0,4 puan katkı yaptı. Dayanıksız
tüketim malı üretimi de %1,3 arttı. Dayanıklı tüketim malı üretimi %0,8, enerji üretimi %1,3 geriledi.

• Sektörel bazda bakıldığında ise; üretime en önemli katkılar sırasıyla gıda ürünleri, tekstil ürünleri ve
fabrikasyon metal ürünleri üretiminden gelirken, elektrikli teçhizat ürünleri üretimi toplam üretim artışını
aşağı çeken en önemli kalem oldu.

Yıllık bazda sanayi üretimi (takvim etkilerinden arındırılmış), Aralık’ta %9 arttı.
• Tüm ana sanayi grupları, yıllık bazda da toplam üretime pozitif yönde katkı sağlamaya devam ettiler. Ara

malı üretimi yıllık bazda %12,9 artışla toplam üretime 5,2 puan ile en yüksek katkıyı sağlamaya devam etti.
Sermaye malı üretimi %7,8 artışla toplam üretimi 1,7 puan, dayanıksız tüketim malı üretimi yıllık %6,2
artışla toplam üretimi 1,5 puan, dayanıklı tüketim malı üretimi %8,2 artışla 0,4 puan, enerji %2,5 artışla 0,2
puan yukarı çekti.

• Sektörel bazda bakıldığında; toplam üretime en önemli katkılar diğer metalik olmayan mineral ürünler
(+1,5 puan), tekstil (+1,3 puan), fabrikasyon metal ürünler (+1,2 puan), makine ve ekipman (+1,1 puan),
ana metal (+1,1 puan) üretiminden geldi.
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Sanayi Üretimi (yıllık % değişim) vs İmalat Sanayi PMI Endeksi

Öncü göstergeler Ocak’ta toparlanmanın devam ettiğine işaret ediyor.
• İmalat sanayi aktivitesine ilişkin beklentileri gösteren PMI endeksi, Ocak’ta 50,8’den 54,4’e yükseldi.
• Elektrik tüketimi, yıllık bazda %2,8 arttı; Aralık’ta %2,9 idi.
• Reel kesim güven endeksi (m.a.) Ocak’ta 110,4’ten 109’a geriledi.
• Kapasite kullanım oranı ise yükselişini sürdürdü; %75,6’da.
• Ticaret Bakanlığı öncü verisine göre ise; Ocak’ta yıllık bazda ihracat %2,5 artarken, %5,6 geriledi.



YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği
velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti
oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda
ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve
surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda
bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve
surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler
tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci
olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar,
varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında
olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank
T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam
altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul
ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı
faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla
temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar,
portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel
yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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